Zakelijke

Bromfietsverzekering

2

Bromfietsverzekering
De Bromfietsverzekering dekt letsel aan andere personen en schade aan zaken van anderen die je met je bromfiets
veroorzaakt. Naast de verplichte dekking Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) kan ook schade aan de bromfiets zelf verzekerd
worden waarbij je de keuze hebt uit een beperkte dekking (Casco Beperkt) of een complete dekking (Casco Allrisk).
Voor wie is de Bromfietsverzekering?
De Bromfietsverzekering is voor bedrijven die een bromfiets bezitten.
De bromfiets kan een van de volgende soorten zijn:
- Bromfiets met versnelling: bromfiets met hand-of voetversnelling.
- Bromfiets zonder versnelling: bromfiets met automatische versnelling.
-	Brommobiel: kleine personenauto die in technisch opzicht een bromfiets
is.
-	Snorfiets: bromfiets met automatische versnelling en maximumsnelheid
van 25 km/uur.
-	Zoemfiets: fiets met hulpmotor die ook zonder bijtrappen kan (weg)
rijden.

Wat is het dekkingsgebied van de Bromfietsverzekering?
De verzekering is geldig in alle landen die op de Groene kaart staan en die
niet zijn doorgekruist.

Tip
Heb je meer dan tien motorrijtuigen bij a.s.r. verzekerd? Dan kom je
mogelijk in aanmerking voor een Wagenparkverzekering. Laat je door je
adviseur informeren over onze Wagenparkverzekering.

Voordelen
-	Aanhangwagen standaard voor Wettelijke Aansprakelijkheid
meeverzekerd als deze gekoppeld is aan je bromfiets.
-

Helm standaard meeverzekerd bij een Cascodekking.

-	Bij een Cascodekking: standaard oorspronkelijke catalogus
waarderegeling met vaste afschrijving t/m 3 jaar voor een nieuwe
bromfiets die rechtstreeks is gekocht bij een dealer.
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Wat krijg je vergoed?
Afhankelijk van de gekozen dekkingsvorm vergoedt de Bromfiets
verzekering:
- Letsel aan andere personen, tot een maximum van € 6.100.000.
- Schade aan zaken van anderen, tot een maximum van € 2.500.000.
- Schade aan of verlies van het eigen voertuig, tot maximaal het
verzekerde bedrag.

de prijs van de verzekerde bromfiets volgens de prijslijst van de fabrikant
of importeur op de aankoopdatum. Inclusief de afleveringskosten en de
verwijderingsbijdrage. De dagwaarde is de verkoopwaarde van de bromfiets
net voor de schade. Wij stellen deze waarde eventueel met een deskundige
vast.
Bij schade aan of diefstal van de helm gaan we uit van de dagwaarde.

Vergoeding op basis van reparatiekosten of waarde

Wat bedoelen we met extra’s?

Is de bromfiets beschadigd door een verzekerde gebeurtenis? Dan
vergoeden wij de reparatiekosten, als de bromfiets gerepareerd wordt.
Is de bromfiets total loss of gestolen? Dan vergoeden wij, afhankelijk van
de dekking, de oorspronkelijke cataloguswaarde (min een vaste afschrijving)
of de dagwaarde van de bromfiets. De oorspronkelijke cataloguswaarde is

Wij verzekeren extra’s standaard mee tot € 250. Het meerdere boven dit
bedrag is bij te verzekeren. Met extra’s bedoelen we zaken die niet vanuit
de fabriek of importeur onderdeel zijn van de bromfiets, maar die later zijn
ingebouwd of gemonteerd, waaronder belettering en coating. En ook
bromfietssloten vallen onder de extra’s.

Wettelijke Aansprakelijkheid

Wettelijke Aansprakelijkheid
en Casco Beperkt

Wettelijke Aansprakelijkheid
en Casco Allrisk

Letsel aan andere personen

■

■

■

Schade aan zaken van anderen

■

■

■

Schade door afvallende lading

■

■

■

Ruitschade (bij een brommobiel)

■

■

Schade aan helm

■

■

Brand, ontploffing

■

■

Diefstal, joyriding

■

■

Storm

■

■

Natuurrampen

■

■

Botsen, stoten, slippen, omslaan, te water of
van de weg raken

■

Vandalisme

■

Overige oorzaken van buitenaf

■
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Wat krijg je niet vergoed?
Wij zijn graag duidelijk over wat de Bromfietsverzekering niet dekt.
Wij verlenen geen dekking voor schade:
- door normaal gebruik, zoals slijtage;
- als je je premie niet hebt betaald;
- door opzet of tijdens het plegen van een misdrijf;
- bij geen geldig rijbewijs of geen rijbevoegdheid;
- door onvoldoende zorg of onvoldoende onderhoud;
- als de bromfiets niet voldoet aan de wettelijke eisen (zoals een
opgevoerde bromfiets);
- als het kenteken niet op naam staat van de verzekeringnemer,
behalve als wij hebben aangegeven dit te accepteren;
- door verkeerd gebruik van alcohol, geneesmiddelen
of drugs;
- door snelheidsritten en wedstrijden;
- die ontstaat tijdens verhuur of lease;
- als de bromfiets onvoldoende beveiligd is tegen joyrijden of diefstal;
- door molest en atoomkernreacties.
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Wat is de looptijd?

Aanvullende keuzedekkingen

Je sluit de verzekering af voor een jaar. Daarna verlengen we de verzekering
elk jaar automatisch met een jaar. Je kunt, ná het eerste jaar, de verzekering
dagelijks opzeggen. De verzekering stopt dan 30 dagen later.

Je kunt je Bromfietsverzekering nog uitbreiden met de volgende
keuzedekkingen voor de verzekerde bromfiets:
- Ongevallen Opzittenden: hierbij keren we een bedrag uit bij blijvende
invaliditeit of overlijden van opzittenden door een verkeersongeval.
Je kunt kiezen uit de volgende combinaties van verzekerde bedragen
per zitplaats:
- overlijden € 5.000 en blijvende invaliditeit € 10.000, of
- overlijden € 10.000 en blijvende invaliditeit € 25.000;
- Rechtsbijstand Motorrijtuigen: hierbij krijg je hulp bij het verhalen van
je schade. Of rechtsbijstand bij een juridisch meningsverschil over
de vergoeding of reparatie van een schade die verhaald wordt. Of
bij een strafzaak. Er zijn drie verschillende dekkingen: Verhaalservice,
Rechtsbijstand Basis en Rechtsbijstand Uitgebreid;
- Schade Opzittenden: hierbij vergoeden we schade aan opzittenden en
hun spullen bij een verkeersongeval, tot maximaal € 1.000.000.

Wil je de premie weten? Of je eigen risico?
De premie is onder andere afhankelijk van:
- de soort bromfiets;
- de woonplaats of plaats van vestiging;
- de leeftijd van de regelmatige bestuurder (als die er is);
- bij een Cascodekking ook: de cataloguswaarde van de bromfiets.
Aan de hand van deze gegevens berekent je adviseur je premie.
Bij de WA-dekking heb je geen eigen risico. De WA-dekking dekt alleen
letsel van andere personen en schade aan zaken van anderen die door jouw
bromfiets is veroorzaakt.
Bij Casco Beperkt en Casco Allrisk gelden de volgende eigen risico’s:
- standaard € 100 bij zowel ruit- als overige schade. Bij een ruitreparatie
(zoals een sterretje) geldt het eigen risico niet, wel bij een
ruitvervanging;
- aanvullend (alleen) bij Casco Allrisk:
- extra jeugd eigen risico van € 150:
		 -	als de schade ontstaat tijdens het rijden (bijvoorbeeld een
botsing), en
		 - de werkelijke bestuurder is jonger dan 24 jaar, en
		 - die bestuurder is bij ons niet bekend als regelmatige bestuurder.

Let op
Wij gaan er van uit dat je de schade laat repareren. Laat je de schade niet
repareren? Dan vergoeden wij 75% van de vastgestelde reparatiekosten.

Meer informatie
Wil je meer informatie? Of wil je de premie weten? Je eigen
onafhankelijke adviseur adviseert je graag. Kijk voor een
verzekeringsadviseur bij jou in de buurt op www.asr.nl/zakelijk.
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De Bromfietsverzekering is onderdeel
van het Voordeelpakket bedrijven
De Bromfietsverzekering van a.s.r. is onderdeel van het Voordeelpakket
bedrijven. Hoe meer verzekeringen je afsluit, hoe hoger je pakketkorting kan
zijn. Bovendien heb je dan al je verzekeringen, inclusief totaalpremie, op één
overzichtelijk polisblad. Hierop zie je direct wat je wel en wat je niet hebt
verzekerd. Voor elke verzekering in het Voordeelpakket geldt: bepaal samen
met je adviseur wat je nodig hebt, dan betaal je alleen wat je nodig hebt.

Voordelen
Onafhankelijk advies
Je adviseur helpt je bij de keuze van de juiste schadeverzekeringen en
de dekking die bij je bedrijf past. Je betaalt alleen wat je nodig hebt.

Pakketkorting
Hoe meer verzekeringen je afsluit, hoe hoger je pakketkorting kan zijn.
Deze kan oplopen tot 10%.

Voorschot bij schade
Heeft je adviseur of eventueel een schade-expert vastgesteld dat
de schade gedekt is? Je ontvangt dan een voorschot, als je na een
grote schade snel geld nodig hebt om de continuïteit van je bedrijf te
waarborgen.

Overleg
Bespreek met je adviseur wat je eventueel wilt aanpassen. Verandert er
iets in je bedrijfssituatie, geef dat dan meteen door aan je adviseur. Ook
dan kan je Voordeelpakket worden aangepast.

Per maand betalen is niet duurder
Of je de premie nu per jaar of per maand betaalt, je bent altijd
hetzelfde totaalbedrag kwijt. Ook betaal je bij ons geen polis- of
administratiekosten. Ook niet als je tussentijds dingen wilt wijzigen.
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Het Voordeelpakket bedrijven
van a.s.r. biedt je een compleet
verzekeringspakket
Bescherming van je bedrijf
en personeel
	Aansprakelijkheid voor bedrijven
	Rechtsbijstand
	Bedrijfsschade
	Verkeersschade voor werknemers
	Bouw- en montage (doorlopend)

Transport en je materieel
	Eigen Vervoer (doorlopend)
	Goederentransport (doorlopend)
	Vervoerdersaansprakelijkheid
	Landmateriaal

Je bedrijf op de weg
	Personenauto
	Bestelauto
	Vrachtauto
	Motor
	Bromfiets
	Oldtimer

In en om je bedrijf
	Bedrijfsgebouwen
	Inventaris- en goederen
	Milieuschade

Hoe werkt de pakketkortingsregeling?
Hoe meer verzekeringen je afsluit, hoe hoger je pakketkorting kan zijn.
Deze kan oplopen tot 10%.
2 verzekeringen
3 verzekeringen
4 verzekeringen
5 verzekeringen
6 verzekeringen
7 verzekeringen
8 verzekeringen
9 verzekeringen
Vanaf 10 verzekeringen

=
=
=
=
=
=
=
=
=

2% pakketkorting
3% pakketkorting
4% pakketkorting
5% pakketkorting
6% pakketkorting
7% pakketkorting
8% pakketkorting
9% pakketkorting
10% pakketkorting

-	Heb je twee of meer verzekeringen van dezelfde soort in je pakket
(bijvoorbeeld twee bedrijfsgebouwenverzekeringen)? Dan tellen
deze als éen verzekering.
-	De verzekeringen in de categorie ‘Je bedrijf op de weg’ tellen als
één verzekering.
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